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مرتضی رحیمی1

تاریخ دریافت94/8/14 :
تاریخ پذیرش94/11/1 :

چکیده

اشاره امام رضا(ع) به حقوق دوست  ،آداب دوستی و ویژگیهای دوست نشانگر
توجه آن حضرت به استحکام پایههای دوستی از یک سو و مقابله با آثار سوء همنشین
و دوست بد از سوی دیگر است .از آن جا که تهاجم فرهنگی همه وجوه سبک زندگی
اسالمی از جمله سبک دوستی اسالمی را نشانه گرفته  ،بیان آیین دوست یابی اسالمی در
حفظ سبک دوستی مد نظر اسالم مفید است.
بیان س��بک برخورد با برادر مؤمن و حقوق وی و نیز تش��ویق ب��ه گرفتن برادر
(دوست) برای خدا  ،ایمان و باور دینی نش��انگر اهمیت ایمان در سبک دوستی اسالمی
می باشد.
این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده درباره این که در سخنان امام
رضا(ع) به چه شاخصهای دوستی اش��اره شده پرداخته اس��ت تا به ترویج سبک آیین
دوست یابی اسالمی کمک کند.

واژههای کلیدی:

دوستی  ،دوست  ،شاخصها ،حقوق دوست ،امام رضا (ع)

 - 1استادیار بخش علوم قرآن و فقه دانشکده الهیات دانشگاه شیرازmrahimi@shirazu.ac.ir:
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مقدمه
از جمله غرایز مهم و مختص انسان ،فطرت دوستخواهى و مونسطلبى است.
از آن جا که سنين پرتالطم نوجوانى و جوانى ،اوج شكوفايى دوست خواهی و مونس
طلبی به شمار مىرود  ،برخی دانشمندان غربی از جمله دیل کارنگی با نوشتن کتاب
«آیین دوست یابی» برای جذب قلوب دیگران راهکارهایی بیان کرده اندکه مورد
استقبال گسترده قرار گرفته است  ،اما راهکارهای یاد شده محدود به دنیا بوده و در
آن تنها به بعد جسمی انسان توجه شده و ازلحاظ معنوی و اخروی و ضرورت تقویت
فضایل اخالقی و کاهش رذایل اخالقی توجهی نش��ده اس��ت .اسالم به نیاز فطری
مونس طلبی توجه کرده و از آن جا که در همه ابعاد زندگی  ،از جمله دوس��ت یابی
سبک خاصی را دنبال می کند ،در سخنان معصومان(ع) ،از جمله امام رضا (ع) ویژگیها
و آداب خاصی برای دوستی بیان کرده است ،که از آنها می توان مؤلفههای دوستی
در سیره امام رضا(ع) را می توان نتیجه گرفت.
با توجه به گس��ترش ارتباطات و تنوع آنها ،همچ��ون ارتباطات اینترنتی،
پیامک  ،شبکههای اجتماعی و رواج دوس��تیهای اینترنتی  ،مؤلفههای دوستی و
شامل این گونه ارتباطات نیز می شود.
در باره مؤلفههای سبک دوستی در سیره امام رضا(ع) تحقیق مستقلی وجود
ندارد ،اما در آثاری که س��خنان آن حضرت را در بردارند می توان به مواردی دست
یافت .از این رو این تحقیق قصد دارد به پرسشهایی از جمله این که «آیا امام رضا

(ع)

برای سبک دوستی اسالمی مؤلفههایی بیان فرموده اند؟»« ،آیا امام رضا(ع) شرایطی
برای دوست بیان فرموده اند؟»  « ،آیا در س��خنان امام رضا(ع) به ویژگیهای اصلی
دوست اشاره شده است؟» « ،آیا امام رضا(ع) برای دوستی آدابی را بیان فرموده اند؟»،
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نوآوری تحقیق حاضر از آن روی است که آیین دوست یابی بر اساس مؤلفههای
دوستی مانند تکالیف دوست ،ویژگیهای اصلی دوس��ت ،آداب دوستی و اهمیت
دوستی با توجه به سخنان امام رضا(ع) مورد بررسی قرار گرفته است که به نوعی تأکید
آن حضرت بر سبک دوستی اسالمی را نشان می دهد.
اهمیت دوست و دوستی

در فرهنگ اس�لامی دوس��تی اهمیت زیادی دارد به گون��ه ای که در متون
اسالمی  ،از جمله سخنان امام رضا(ع) ضمن تشویق به دوستی و تأکید بر نقش آن در
سعادت و ش��قاوت افراد ،آداب و آیینی برای آن بیان شده است ،چنان که امام علی
(ع) فرموده اندَ «:ع َليْكُ مْ بِالإْ ِخْ َوانِ فَ ِإنَّهُمْ ُع َّد ٌة ل ِلدُّ نْيَا َو ُع َّد ٌة ل آِْلخِ َر ِة أَ لاَ تَسْ َ��معُ إِل َى قَوْ لِ

أَهْلِ النَّارِ -فَما ل َنا مِنْ شافِعِينَ َو الصَ ِديقٍ حَ مِيم (الشعراء100،و:)101پيوند دوستى

را با برادران دينى خود محكم سازيد  ،زیرا ایش��ان توشه دنيا و آخرت هستند .مگر
نش��نيدهايد كه خداوند در قرآن ش��ريف به تاثّر دوزخیان در قيامت اشاره كرده و
فرموده :در اين روز سخت نه ش��فيعى داريم نه دوستى كه در كارمان همّ ت گمارد.
(طبرسی )187 :1385 ،
لفظ «حميم» از ماده احتمام  ،به معناى اهتمام اس��ت و وی كسى است كه
آن چه را تو به آن اهميّ��ت بدهى او هم اهميّت مىدهد ،يا از م��اده حامّه به معناى
خاصّ ه و دوست خصوصى است.علّت آن كه در آیه مزبور«شافعين» به صورت جمع
و «صديق» به صورت مفرد آمده آن است كه شفاعت كنندگان بسيارند (مانند انبيا،
اوصيا ،فرشتگان) ولى دوست راستين كم اس��ت .ممکن است كه مراد از «صديق»
دوستان باشد(.طبرسی ،1377 ،ج )163 :3
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پاسخ گوید.
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امام صادق(ع) با استناد به آیات مزبور به اهمیت دوستی اشاره کرده و فرموده
اند« :منزلت و جایگاه دوست آن قدر باالس��ت که دوزخیان در روز قیامت پیش از
خویشان نزدیک  ،دوستان را به فریاد رس��ی می خوانند ،چنان که خداوند از حال
ایشان خبر داده و فرموده که آنها می گویند ما شفاعت کنندگان و دوستان دلسوزی
نداریم»(طوسی 1414 ،ق.)517 :
امام رضا(ع) در اهمیت دوستی فرموده اند «:مودّة عشرین سنة قرابة :دوستی

بیست ساله در حکم خویشاوندی است (».ابن بابویه ،1378 ،ج )131 :2همچنین
در پاسخ به این که بهترین خوشی دنیا در چیست ؟ فرموده اند«:سعة المنزل و کثرة

المحبین؛ خانه وسیع و بسیاری دوستان است(».کلینی1429 ،ق ،ج)228 :13

امام رضا(ع) در جای دیگر به فایده داشتن دوستان زیاد برای پس از مرگ انسان
 ،اشاره کرده و فرموده اند «:االستکثار من االصدقاء فی الحیاة یکثر الباکین بعد الوفاة:

داشتن دوستان زیاد  ،گریه کنندگان پس از مرگ را زیاد می کند(».دیلمی:1366 ،
 )308و نیز به نقل از پدر بزرگوارش��ان فرموده اند« :لـقـمـان حـکـیم به فرزندش
گفت :ای پسر! هزار دوس��ت بـگیر در حالی که هزار دوست کم است و یک دشمن
نگیر که یک دشمن ،بسیار است(».ابن بابویه1417 ،ق)766:
امام رضا(ع) در جای دیگر انتخاب دوس��ت برای خدا را موجب خرید خانه ای
در بهشت برای خود دانس��ته آن جا که فرموده اند «:كس��ى كه در راه خدا برادرى
دينى (دوستی)براى خود برگزيند ،در حقيقت در بهشت براى خود خانه اى خريده
است(».همان ،بی تا)46 :
با توجه به اطالق دوس��ت بر «اخ» در سخن امام علی(ع) که پیش از این به آن
اشاره شد(،طبرسی  )187: 1385 ،می توان از س��خن امام رضا(ع) اهمیت و جایگاه
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پیامبر(ص) نیز اشاره کرده که پس از قبول اسالم ،انتخاب دوست  ،مفید ترین
کار است ،چنان که فرموده اند «:هیچ مسلمانی پس از فایده اسالم به فایده ای ،چون
انتخاب برادری در راه خدا(انتخاب دوست) دست نیافته است(».ابن بابویه1417 ،ق:
 )47همچنین امام علی (ع) در هنگام ش��هادت فرموده اند «:برادرى کن براى خدا با
برادران (».اربلی1381 ،ق ،ج) 536 :1
پیامبر(ص) در اهمیت دوس��ت خوب فرموده اند « :هـرگـاه خداوند بخواهد به
کسی خیری عطا کند ،یک دوست خوب نصیبش می کند(».مکی1417 ،ق)362 :
از جمله دالیل اهمیت دوستی و دوست آن که امام رضا(ع) به لزوم اختصاص
قس��متی از اوقات به دوس��تان مورد اعتماد تأکید کرده و فرموده اند «:سعى كنيد
اوقات شبانه روز خود را به چهار قسمت تقس��يم كنيد :يك قسمت براى عبادت و
خلوت با خدا ،يك قسمت براى تأمين معاش و تحصيل هزينه زندگى ،قسمتى براى
رفت و آمد و معاشرت با برادران (دوستان) مورد اعتمادى كه شما را به عيوبتان آگاه
مىسازند و قلباً به شما خلوص و صفا دارند (.ابن شعبه حرانی)307 :1363 ،
در روایت یاد شده امام رضا (ع) توصیه کرده كه يك چهارم از عمر خود را صرف
همنشينى با دوستانى كنید كه در رشد و تكامل شما و در رفع و پاک کردن عيوب
شما مؤثرند .بدیهی اس��ت که اختصاص این مدت از عمر انسان به دوستان نشانگر
اهمیت دوست است.
امام رضا (ع) در جای دیگر درباره اهمیت دوس��تی و دوس��ت داشتن یکدیگر
فرموده اند «:براى هريك از دو برادر (دوست) در راه خدا ،لباس و هيئتى است همانند
هيئت دوستش كه هر دو بدان شناخته مىشوند ،تا آن كه به سراى خداوند ع ّز و جلّ
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وارد شوند .پس خداوند متعال مىفرمايد« :اى بندگان و آفريدگان و زائران من كه در
راه من يكديگر را دوست مىداشتيد! به جايگاه كرامت من ،خوش آمديد(».شعیری،
1405ق)168 :
با توجه به روایت یاد شده چنان که دوستی در راه خدا باشد  ،هر یک از دوستان
در روز قیامت مورد توجه قرار خواهند گرفت و خداوند در روز قیامت برای ورود به
جایگاه کرامت خویش به آنها خوش آمد خواه��د گفت .پیامبر(ص) نیز به برخوردار
بودن این گونه دوستان از شفاعت خویش خبر داده و فرموده اند«:من از هنگام بعثتم
تا روز قيامت ،شفيع هر آن دو نفری هستم كه در راه خدا با يكديگر ،دوستى و برادرى
مىكنند(».المتقی الهندی1409 ،ق ،ج)4 :9
امام رضا(ع) در جای دیگر به اهمیت برادران ایمانی( دوس��تان ) و نقش مهم
ایشان در پشتیبانی از دوستان خود و رفع گرفتاریها اشاره و از همین روی رعایت
حقوق ایش��ان را توصیه کرده و فرمودهان��د «:حقُّ اإلخوانِ فَ��رض الزِم أن تفدُ وهُم
ب ِأنفسِ ��كُ م ،و أس��ماعِكُ م ،و أبصا ِركُم ،و أيديكُ ��م ،و أرجُ لكمَ ،و جَ مي��ع جوارحِ كم ،و

هُ��م حُ صُ ونكم ال ّتي تلج��ؤون إليها فِي الش��دائد ،ف��ي الدُّ نيا َو اآلخِ رة :ح��ق برادران
ایمانی(دوستان) فرض و الزم است تا آن اندازه که جان و تمام اعضا و جوارح حود را
فدا و نثار ایشان کنید  .ایشان پناه و پشتیبان شما هستند که در گرفتاریهای دنیوی
و اخروی به آنها پناه می برید(».فقه الرضا(ع)1406 ،ق)335 :
شاخصهای دوستی

در متون اسالمی  ،از جمله س��خنان امام رضا(ع) شاخصهایی بیان شده که با
شاخص دوستی که افرادی  ،چون دیل کارنگی از آن سخن گفته اند ،متفاوت است.
کتاب آیین دوست یابی دیل کارنگی حاوى دستورهاى جالبى است  ،مانند آن که
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خود درآوردیم و از آنها بهره مند شویم  ،از همین رو نام گذاری اين كتاب به«آیين
استعمارگرى» شايستهتر است تا نام گذاری آن به «آیين دوستيابى»(میرباقری،
 ،1365ج.)11 :2
شاخصهای دوستی که در متون اسالمی  ،از جمله سخنان امام رضا(ع) مورد
اشاره قرار گرفته نشانگر آن است که اس�لام دوستی را در راستای گسترش فضایل
اخالقی و کاهش رذایل اخالقی و نزدیک شدن انسان به خدا دانسته است ،از همین
رو برای پی بردن به چگونگی مدعا شاخصهای دوستی در سخنان و سیره امام رضا

(ع)

مورد اشاره قرار می گیرد:

-1رفع نواقص و نقاط ضعف:
در متون اسالمی از جمله س��خنان امام رضا(ع) بر رفع نقایص عیوب به وسیله

دوستان صالح و خیرخواه تأکید شده است ،زیرا خیرخواهی مقتضی آن است که در
دوستی و معاشرت با دیگران جلب رضایت آنها به هر گونه مورد توجه نباشد ،بلکه
باید با پرهیز از چاپلوسی نقاط ضعف دوست توسط دوست وی بیان شود تا در صدد
رفع آنها برآید .چنان که امام رضا(ع) ضمن توصیه به پوشاندن عیوب دوست در نزد
دیگران(کلینی1429 ،ق ،ج )221 :4فرموده اند «:قسمتى از وقت خودتان را براى
رفت و آمد و معاشرت با برادران (دوستان) مورد اعتمادى كه شما را به عيوبتان آگاه
مىسازند و قلباً نسبت به شما خلوص و صفا دارند  ،اختصاص دهید(».فقه الرضا(ع)،
1406ق)337 :
برای تحقق این شاخص  ،دوس��تی با افراد عاقل مورد تشویق قرار گرفته و از
دوستی با افراد احمق نکوهش شده  ،زیرا چنین افرادی به دلیل جهل خود نه تنها
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در رفع عیوب دوست برنمی آیند  ،بلکه باعث افزایش عیوب و نقاط ضعف دوست می
شوند ،از همین رو علی(ع) دشمن عاقل را قابل اعتماد تر از دوست جاهل دانسته اند.
(آمدی تمیمی)425 :1366 ،
-2ایمان و باور دینی:

بر اساس این شاخص  ،بر دوستی در راه خدا تأکید شده  ،چنان که امام رضا

(ع)

اشاره کرده اند که پس از اسالم ،انتخاب برادر یا دوست در راه خدا سودمندترین چیز
است(.ابن بابویه1417 ،ق )47 :و نیز فرموده اند «:هرکه در راه خدا برادر یا دوستی
برای برگزیند ،در بهشت از خانه ای بهره مند خواهد شد(».همان ،بی تا)46 :
اش��اره امام رضا(ع) در جمله«ایش��ان پناه و پش��تیبان ش��ما هس��تند که در
گرفتاریهای دنیوی و اخروی به آنها پناه می برید(».فقه الرضا(ع)1406 ،ق)335 :
به این که دوستان پناهگاه انسان در انس��ان در دنیا و آخرت هستند بر این شاخص
داللت دارد ،زیرا در آخرت ،دوست فاقد ایمان نمی تواند پناهگاه انسان باشد.
می توان گفت که با توجه به این شاخص مزبور عالوه بر لزوم مؤمن بودن
دوست  ،دوستی نباید موجب استهزا و مس��خره دین و تضعیف باورهای دینی
تاب أَنْ إِذا
باشد ،از همین رو امام رضا(ع) با استناد به آیه « َو قَدْ نَزَّلَ َع َليْكُ مْ فِي ال ْكِ ِ
يث
سَ �� ِم ْعتُمْ آياتِ اللهَّ ِ يُكْ َف ُر ب ِها َو يُسْ ��تَ ْه َزأُ ب ِها فَال تَ ْقعُدُ وا َم َعهُمْ حَ تَّى يَخُ وضُ وا فِي حَ ِد ٍ

َغ ْي ِرهِ»(النساء ،)139،فرموده اند«:وقتی شنیدید مردی حق را انکار و تکذیب می

کند و به اهل خود پیوسته است از نزد وی بلند شو و با او ننشین»(کشی1409 ،
ق )285 :و از همین روی از دوستی و همنشینی با واقفیه نهی کرده اند(.همان)

با توجه به اهمیت شاخص ایمان در مورد دوس��ت  ،از انتخاب دوست برای
مقاصد مادی مانند خوردن ،آش��امیدن و ...نکوهش ش��ده و بر ضرورت دینداری
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شده است ،چنان که امام صادق(ع) فرموده اند« :از دوس��تی با کسانی که به طمع
چیزی به س��وی تو آمدهاند یا از روی ترس یا نیاز و یا به خاطر خورد و خوراک با
تو دوستی میکنند ،برحذر باش و بپرهیز  ،و دنبال دوس��تی با انسانهای باتقوا
باش هرچند در پی یافتن این گونه افراد عمرت را صرف کنی ( ».مصباح الشریعه،
1980م)150 :

-3رعایت فضایل اخالقی و پرهیز از رذایل اخالقی
از جمله شاخصهای کلی و مهم سبک دوستی اسالمی که در متون اسالمی

 ،از جمله سخنان امام رضا(ع) مورد تأکید قرار گرفته  ،رعایت فضایل اخالقی و پرهیز
از رذایل اخالقی است .بدیهی است که ش��اخص یاد شده  ،در راستای هدف اخالق
اسالمی که گس��ترش فضایل و کاهش و ترک رذایل اخالقی است قرار دارد ،چنان
که در سخنان امام رضا(ع) درباره دوستان به مواردی مانند «تواضع»(ابن حمدون،
1996م ،ج« ، )183 :1ایثار» (س��وری ،1369 ،ج« ،)107 :2م��دارا کردن»(فتال
نیشابوری1423 ،ق ،ج« ، )37 :1حسن ظن»(کلینی1429 ،ق ،ج )221 :4توصیه
شده و از رذایلی اخالقی ،مانند«بلند پروازی»(فقه الرضا(ع)1406 ،ق«، )338 :خیانت
کردن»(ابن بابویه ،1378 ،ج )29 :2و...نکوهش و نهی شده است.

 -4دوست داش�تن برای دوست آن چه را که ش�خص برای خودش

دوست دارد:

شاخص یاد شده در همه انواع معاش��رتها  ،از جمله معاشرت و مصاحبت با
دوس��تان مورد تأیید و س��فارش قرار گرفته که به خوبی موجب استحکام روابط و
احترام متقابل افراد با یکدیگر اس��ت .چنان که امام صادق(ع) فرموده اند «:مردمان
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دوس��ت حتی اگر همه عمر انس��ان صرف پیدا کردن چنین دوستی شود ،تأکید

142

فرهنگ رضوی

سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395

مساوي اند مانند دندانههاى شانه و آدمى به وسيله برادر خود زياد مىگردد (و نيرو
پيدا مىكند) .و خيرى در همنشينى آن كس نيست كه آن چه براى خود مىخواهد
براى تو نخواهد»(ابن شعبه حرانی)368 :1363 ،
کلیت و شمول شاخص یاد شده به گونه ای است که بسیاری از مواردی را که
به عنوان ویژگیهای دوست  ،حقوق دوست و آداب دوستی بیان شده تحت پوشش
قرار می دهد.

-5آرزوی خوب داشتن برای دوست
بر اساس این شاخص  ،دوس��تی به آن جام برخی از کارهای ظاهری محدود

نمی شود  ،بلکه به طور کلی توصیه شده که انسان برای دوست خودش خوبیها را
بخواهد و آرزو کند ،چنان که امام رضا(ع) دعا کردن برای دوستان را توصیه نموده اند.
(فقه الرضا(ع)1406 ،ق)335 :
در تأیید شاخص یاد ش��ده امام باقر(ع) فرموده اند «:برادر(دوست) مسلمانت
را دوست بدار و برای وی دوس��ت بدار آن چه را که برای خودت دوست می داری و
برای وی ناپسند بدان آن چه را که برای خودت ناپسند می دانی(».فتال نیشابوری،
1423ق ،ج)290 :2

 -6دوستی با هم جنس:
بر اساس این شاخص دوستی  ،باید مردان با مردان و زنان با زنان دوست شوند،

به عبارتی دوستی زن و مرد نامحرم با یکدیگر مجاز نیست ،این شاخص از آیات « َو ال

ذات أَخْ دانٍ »(النساء)25،استفاده می شود ،زیرا
ُمتَّخِ ذِي أَخْ دانٍ »(المائده« )5،وَال ُمتَّخِ ِ

منظور از «خدن» دوست پنهانی است که بر دو جنس مذکر و مؤنث اطالق می شود.
در تأیید نادرستی دوس��تی با جنس مخالف برخی مفسران  ،همچون شیخ
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اتخاذ أخدان(دوس��تی با جنس مخالف) حمل کرده اند(.طوسی ،بی تا ،ج)255 :4

برداشت یاد شده توس��ط ش��یخ که خود از فقهای بنام و بزرگ شیعه است اهمیت
شاخص مورد اشاره را بیشتر می کند.
با توجه به آیات مورد اشاره  ،برخی از فقها دوس��تی با جنس مخالف را که از
مظاهر در غرب است نهی کرده و جایز ندانسته اند(.شیرازی1428 ،ق)402 :
رعایت شاخص یاد شده و تعمیم آن به دوستیهای اینترنتی و دیگر انواع آن
اهمیت آن را افزون می کند ،زیرا چنین دوس��تیهایی منشأ بسیاری از مشکالت و
انحرافات  ،از جمله از بین رفتن نهاد خانواده و افزایش طالق در جامعه است.
حقوق دوست

با توجه به آن چه در اهمیت دوس��ت و دوستی و شاخصهای آن گذشت ،در
متون اسالمی  ،از جمله سخنان امام رضا(ع) حقوقی برای دوست بیان شده و به رعایت
ت آن است
آنها سفارش شده است ،چنان که امام سجاد(ع) فرموده اند «:امّا حقّ دوس 
كه او را نفریبی  ،به او نيرنگ نزنى ،او را تكذيب نكنى ،او را غافل نسازى ،او را نفريبى و
همچون دشمن كه بر ضدّ رقيب خود مىكوشد ،بر ضدّ ش نكوشى و اگر به تو اعتماد
كرد ،هرچه مىتوانى برايش آن جام دهى و بدانى كه فريفتن آن كه به شخص اعتماد
كرده است ،گناه آن مانند ربا خوارى است(».ابن شعبه حرانی)268 :1363 ،
امام رضا(ع) نیز رعایت حقوق دوس��تان را واجب دانس��ته و درباره آن فرموده
اند«:حق برادران ایمانی(دوستان) فرض و الزم است تا آن اندازه که جان و تمام اعضا
و جوارح خود را فدا و نثار ایشان کنید  .ایشان پناه و پش��تیبان شما هستند که در
گرفتاریهای دنیوی و اخروی به آنها پناه می برید(».فقه الرضا(ع)1406 ،ق)335 :
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از جمله دالیل تأکید امام رضا(ع) بر رعایت حقوق دوس��تان آن اس��ت که آن
حضرت از خداوند برای رعایت حقوق دوستان استعانت و طلب یاری کرده و فرموده
اند «:بین تو و برادری (دوستی) که رعایت حقوق وی واجب است از نظر دین تفاوتی
نیست  ،همچنین در لزوم رعایت حقوق یاد شده برادران(دوستان) نزدیک و دور با
هم تفاوتی ندارند( ».همان)
با توجه به لزوم انتخاب افراد با ایمان به عنوان دوست ،امام رضا(ع) فرموده اند«:
چه عظيم است حقّ تو اى كعبه! به خدا سوگند كه حقّ مؤمن از حقّ تو نيز بزرگ تر
است(».همان)
از جمله دالیل اهمیت حقوق دوستان و لزوم رعایت آنها از دیدگاه امام رضا

(ع)

آن است که شخصی به آن حضرت گفت  :از پروردگارت برای من تقیه نیکو و معرفت
به حقوق برادران(دوستان) را درخواست کن .حضرت به وی فرمودند«:بهترین شعار
صالحان را درخواست نمودی(».حر عاملی  1409 ،ق ،ج)223 :16
امام رضا(ع) گذشته از بیان اهمیت حقوق دوس��تان و لزوم رعایت آنها و نیز
شاخصهای دوستی به پاره ای از حقوق دوستان اشاره نموده اند ،از جمله:
 -1اهمال و سس��تی نکردن در کار دوس��تان :جمله«ال تباطئوهم :در مورد
دوستان سهل انگاری نکنید و کار ایشان را به امروز و فردا نیندازید (».فقه الرضا(ع)،
1406ق  )335:از آن حضرت به حق یاد شده اشاره دارد.
 -2خودداری کردن از مخالفت دوستان :چنان که فرموده اند«:التخالفوهم»(
همان) بدیهی است که مخالفت دوست موجب از دست دادن دوست خواهد شد.
 -3خودداری کردن از غیبت دوس��تان :جمله «التغتابوه��م» (همان) از آن
حضرت به حق مزبور اش��اره دارد .بدیهی اس��ت که غیبت دوست موجب تضعیف
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-4دریغ نورزیدن از کمک به دوس��تان :جمله«ال تَدَ عُوا ن َصرهُم َو المُعاون َتهُم
(».همان) از آن حضرت به حق یاد ش��ده اش��اره دارد .امام صادق(ع) درباره این حق
دوست فرموده اند :«:از جمله حقوق دوس��ت آن است که از آن جام هر چه در توان
داری برای وی کوتاهی نکنی(».ابن بابویه ،1388 ،ج)277 :1
ُ��وس َو االموالَ
 -5کم��ک جانی و مال��ی دادن به دوس��ت :جمله«ابذلوا ال ُّنف َ
دُونَهُم»(فقه الرضا(ع)1406 ،ق )335 :از آن حضرت به این حق دوست اشاره دارد.
اداى اين حق درج��ات و مراتبى دارد كه پايينترين مرتبه اش آن اس��ت كه
چون او بخواهد و شخص قدرت بر آن جام آن داشته باشد با گشاده رويى در آن جام
آن اقدام كند.
ب و كيس ه يكديگر مىكنيد
امام باقر (ع) به مردى فرمود« :آيا شما دست در جي 
تا آن چه را كه نياز داريد بدون اجازه برداريد؟عرض ك��رد :نه ،حضرت فرمود :پس
دوست و برادر نيستيد(».اربلی1422 ،ق ،ج686 :2؛ قبانچی1420 ،ق ،ج)153 :2
امام صادق (ع) فرموده :من در بر آوردن حوایج دشمنانم با شتاب اقدام مىكنم
كه مبادا اگر دير اقدام كنم از من بىنياز شوند(».سوری ،1369 ،ج)107 :2
از این كه امام درباره دشمنان چنين فرموده نتیجه گرفته می شود که به طریق
اولی تعجيل در تأمين نيازهاى دوستان الزم و مطلوب است.
همچنین امام رض��ا (ع) فرموده اند  «:ام��ام باقر(ع) به فردی به نام اس��ماعیل
فرمودن��د :آيا ديدهاى كه چون فردى بىلباس نزد ش��ما باش��د ،كس��ى از برادران
دينى(دوس��تان) او لباس اضافى خويش را به او دهد تا بىلباس نماند؟گفتم :خير.
فرمود :اگر آن فرد بىلباس مىبود ،مىشد كه يكى از برادران دينىاش(دوستان)
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لباس اضافى خود را به او دهد تا لباس��ى داشته باشد؟گفتم :خير .سپس امام باقر

(ع)

دس��ت روى پاى خويش زد و فرمود :اينان برادر (دوست)نيستند(».ابن بابویه ،بی
تا)38:
 -6دعای خیر کردن برای دوستان :جمله« الإْ ِ ْقبَالَ َعلَى اللهَّ ِ جَ لَّ َو َع َّز ب ِال ُّدعَا ِء
لَهُمْ  (».فقه الرضا(ع)1406 ،ق )335 :امام رضا(ع) به این حق دوست اشاره دارد.
امام س��جاد(ع) نیز در اهمیت دعا برای دوس��ت فرم��وده اند«:هرگاه مالئكه
بشنوند كه مؤمنى در غياب برادر مؤمنش براى او دعا نموده يا به نيكى از او ياد کرده،
مىگويند تو براى برادرت ،نيك برادرى هستى .در حالى كه غايب است ،برايش دعا
می کنی و از او به نيكى ياد مىكنى .خداوند ع��ز و جل ،به تو دو برابر آن چه را براى
او درخواست كردهاى ،عطا نماید و دو برابر آن چه او را ستودهاى ،تو را ستود و تو را
بر او برترى است.امّا هرگاه بشنوند كه مؤمنى از برادرش به بدى ياد نموده و يا او را
نفرين مى کند ،به او مىگويند تو براى برادرت ،بد برادرى هستى .اى آن كه گناهانش
و زشتىاش را پوش��اندهاند! باز ايس��ت و به خودت رحم كن و خدا را كه گناهانت را
برايت پوشانده است ،سپاس گوى و بدان كه خداوند عز و جل ،از تو به بندهاش آگاهتر
است»(.کلینی1429 ،ق ،ج )388 :4
 -7رعایت مساوات و مواسات در هر چیزی که مساوات و مواسات (دوست یا
برادر دینی خود را در اموال خویش شریک دانستن)در آن ممکن و جایز است:
جمله « َو ُموَاسَ اتَهُمْ َو مُسَ اوَاتَهُمْ فِي كُلِّ مَا يَجُ و ُز فِي ِه الْمُسَ اوَا ُة َو ال ْ ُموَاسَ اةُ :از جمله

حقوق الزم برادران(دوستان) ،رعايت مواسات و مساوات در حقّ ايشان است ،در آن
چه مساوات و مواسات در آن روا باشد( ».کلینی1429 ،ق ،ج )388 :4از امام رضا
به این حق دوست اشاره دارد.

(ع)
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نزد ظلمه ياريش��ان کنید و اگر مظلوم واقع ش��دند به كمك آنان بش��تابيد تا شر
متجاوزان را از ايشان دفع نمایيد(» .همان)
-9پذیرش عذر دوست
منظور از حق مزبور آن اس��ت که هر گاه از دوس��ت انس��ان خطا و اشتباهی
سرزند و پس از آن توجیه و عذری برای آن بیان کند ،الزم است که عذر و توجیه وی
پذیرفته شود ،چنان که امام رضا(ع) فرموده اند «:برادرت(دوست ات) بر گناهانش را
بپذیر(».ابن بابویه ،1378 ،ج)176 :2
 -10پوشاندن عیب دوست
در متون اسالمی به طور کلی به پوشاندن عیوب دیگران توصیه شده  ،بدیهی
است که پوشاندن عیب دوست به دلیل دوستی و نزدیکی که دارد از اهمیت بیشتری
برخوردار اس��ت ،چنان که امام رضا(ع) فرموده اند «:هر کس کار خوبی را بپوش��اند،
کارش معادل هفتاد حسنه است ،پخش کننده کار زشت خوار گردد و پوشانده کار
بد مورد آمرزش قرار گیرد(».کلینی1429 ،ق ،ج )221 :4و در باره پوشاندن عیب
دوست فرموده اند «:عیوب برادرت(دوست ات) را بپوش��ان ( ».ابن بابویه،1378 ،
ج)176 :2
-11خیانت نکردن به دوست
از جمله حقوق دوست خیانت نکردن به وی است(.ابن شعبه حرانی:1363 ،
َش مُسلِما ،أو ضَ ّرهُ ،أو ما
َيسِ منّا مَن غ ّ
 )268از همین روی امام رضا(ع) فرموده اند «:ل َ
كره :كسى كه به مسلمانى خيانت كند ،يا به او زيانى برساند ،يا به او نيرنگ بزند ،از ما

نيست(».ابن بابویه ،1378 ،ج)29 :2
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از اشکال بد خیانت به دیگران به ویژه دوس��تان  ،خیانت کردن به ایشان در
ارائه مشورت  ،یعنی راهنمایی غلط و نادرست است ،چنان که امام رضا(ع) به نقل از
پیامبر(ص) فرموده اند «:هر که در مشورتی به مسلمانی خیانت کند ،من از وی بیزار
خواهم بود(».همان)
 -12ضرر نرساندن به دوست
از جمله حقوق دوست ،ضرر نرساندن به وی است(.ابن شعبه حرانی:1363 ،
 )268از همین روی امام رضا(ع) فرموده اند :كسى كه به مسلمانى خيانت كند ،يا به او
زيانى برساند ،يا به او نيرنگ بزند ،از ما نيست(».ابن بابویه ،1378 ،ج)29 :2
ویژگیهای مهم دوست

عالوه بر آن چه در حقوق دوست گذشت ،از دیدگاه امام رضا(ع) دوست باید از
خصوصیات و ویژگیهای ذیل برخوردار باشد:
-1برخورداری از عقل و خرد
عقل به دو نوع عقل طبیعی و اکتسابی تقسیم می شود .عقل طبیعی ،عطیه
ای الهی است که به طور طبیعی و براساس حکمت و قانون خلقت در اختیار انسان
نهاده شده تا او به کمک آن ،در امور مختلف زندگی بیندیشند و خوب و بد را از هم
تشخیص دهد .عقل اکتسابی عقلی اس��ت که از طریق به کارگیری عقل طبیعی و
تجربه و مطالعه و تفکر در قضایای مختلف زندگی و دقت در حوادث اطراف و بررسی
امور دیدنی و شنیدنی به دست می آید.
جوانان در تجزیه و تحلیل بسیاری از مسائل اطراف یکسان نیستند ،زیرا برخی
از جوانان از چنان رشد و قدرت تفکر و اندیشه ای برخوردارند که در روبه رو شدن با
حوادث گوناگون زندگی به خوبی می توانند نیک و بد را شناسند و راه صحیح زندگی
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تجربیات و تواناییهای بالفعل و بالقوه آنان بهره مند شد.
اهمیت خردمند بودن دوست تا حدی اس��ت که علی(ع) فرموده اند «:دشمن
باخرد از دوست نادان بهتر است(».نصیبی ش��افعی1419 ،ق  )201:و نیز فرموده
اند « :به دشمن خردمند خود مطمئن تر باش تا به دوست جاهلت(».آمدی تمیمی،
)425 :1366
امام صادق (ع) نیز فرموده اند« :برادران(دوس��تان) س��ه دسته اند :یکی چون
غذاست که در همه حاالت مورد نیاز است و او رفیق عاقل است ،دومی چون بیماری و
درد است و او رفیق نادان است ،سومی به منزله دارو و شفابخش است و او رفیق لبیب،
روشن فکر و بسیار عاقل است(».ابن شعبه حرانی)323 :1363 ،
امام رضا (ع) در نکوهش دوس��ت گرفتن ش��خص جاهل فرموده اند«:صدیق
الجاهل فی تعب :فردی که دوس��ت جاهل ش��ود در زحمت خواهد بود(».شامی،
1420ق)691 :
همچنین امام صادق (ع) فرموده اند :براى مسلمان شايسته نيست كه با بد كار،
و نادان(جاهل) و دروغگو دوست ش��ود( ».کلینی1429 ،ق ،ج )124 :4همچنین
فرموده اند« :از دوس��تى با نادان بپرهيز ،زيرا هر چه از جانب او شاد باشى او به بدى
رساندن به تو نزديك تر است(.همان)
منظور از جمله اخیر امام صادق(ع) آن است که هر چه به دوستى جاهل و نادان
خوشحال تر باشى ،خطر زيان رساندن او به واسطه حماقت اش به تو نزديك تر است.
 -2سالمت روح و روان
از جمله ویژگیهای ضروری دوس��ت خوب ،س�لامت روح و روان وی است.
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دور بودن از مفاسد و رذایل و آلودگیهای اخالقی از ویژگیهای مهم دوست خوب
به شمار می رود ،زیرا انس��ان در معرض تغییر و تحول است .از همین رو همان طور
که بدن او از آب و هوا و خوراکیها و نوش��یدنیها اثر می پذیرد ،روح و روان وی نیز
از محیط زندگی و مصاحبت و همراهی با دوس��تان ،صفات زش��ت و زیبا را به خود
می گیرد و تأثیر پذیر اس��ت ،چنان که علی (ع) فرموده اند «:همنشینی با بد کاران
مایه تباهی اس��ت ،همانند باد که وقتی ب��ر مردار می وزد با خود ب��وی بد به همراه
دارد(».آمدی تمیمی)431 :1366 ،
با توجه به سخن یاد شده  ،روح انسان به ویژه جوانان همانند نسيمی با طراوت
و دل انگيز است كه اگر از روى گلها بگذرد و همنش��ين باغ گل شود ،عطر خوش
گلها را به همراه مى آورد و چن��ان چه از روى مزبلهها و جاه��اى بدبو عبور کند و
همنشين زبالهها و كثافات شود ،به رنگ و بوى آنها درخواهد آمد.
امام رضا (ع) نیز همنشینی با بدان را نکوهش کرده و فرموده اند «:همنشینی
با بدان موجب بدگمانی به خوبان می گردد(».ابن بابویه  ، 1378،ج )58 :1همچنین
آن حضرت از دوس��تی و هم نش��ینی با افراد فرومایه جامعه نهی کرده و در شعری
فرموده اند«:با فرو مایه همنش��ینی نکن  ،زیرا وی موجب س��قوط تو می شود .در
فرومایه و همنشینی با وی خیری نیست( ».قمی1379 ،ق ،ج)1663 :3
داشتن همنش��ینان و دوس��تان بد از جمله علل بزه کاری و انحرافات برخی
جوانان و گرایش آنان به کارهای زشت و گناه است زیرا چه بسا افراد بی تجربه و ساده
ای که در دام دوستان فاسد افتاده و به کارهای بد اقدام کرده و سالمت خود و جامعه
را در معرض خطر قرار می دهند .افرادی که با دوس��تان نااهل رفت و آمد می کنند
گرچه بتوانند از خود مواظب کنند که به آلودگیهای آنان گرفتار نشوند ،اما هرگز
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با توجه به ویژگی مورد اش��اره ،افرادی که منکر و تکذیب کننده حق هستند
سالمت الزم ندارند .از همین روی امام رضا(ع) در تفس��یر آیه « َو قَدْ نَزَّلَ َع َليْكُ مْ فِي

تاب أَنْ إِذا سَ ِم ْعتُمْ آياتِ اللهَّ ِ يُكْ َف ُر ب ِها َو يُسْ تَ ْه َزأُ ب ِها فَال تَ ْقعُدُ وا َم َعهُمْ (»...نساء)139،
ال ْكِ ِ

فرموده اند«:وقتی ش��نیدید مردی ح��ق را انکار و تکذیب می کن��د و به اهل خود
پیوسته است از نزد وی بلند شو و با او ننشین»(کشی )285 :1409 ،و از همین روی
از دوستی و همنشینی با واقفیه نهی کرده اند(.همان)
 -3داشتن روح اجتماعی
از جمله ویژگی ضروری و مهم دوست خوب  ،داشتن روح اجتماعی است  .در
متون اسالمی از جمله سخنان امام رضا(ع) به داشتن روح اجتماعی و لزوم احساس
مسؤلیت در مشکالت و نیازهای دیگران  ،به ویژه دوستان تأکید شده است ،چنان که
امـام صـادق(ع) فرموده اند« :الخیر فی صحبه من لم یر لک مثل الذی یـری لنفسه:
رفاقت و دوستی با کسی که آن چه برای خود می خواهد ،برای تو نخواهد فاقد ارزش
است(».ابن شعبه حرانی)368 :1363 ،
نـوع دوسـتـی و نـوع گـرایـی دوستان ،مهم ترین عامل بـازدارنـده ای است
که ایشان را از هر نوع خیانت و خسارت و زیان رسـانـدن بـه دوسـتـان خـود باز می
دارد .چنین افرادی قلبشان برای دوسـتانشان می تپد واز همین رو برای کـاسـتن
بحرانها و مشکالت دوستان خود تالش می کنند.
همان گونه که در بحث حقوق دوستان گذشت  ،امام رضا (ع) توصیه کرده اند
که افراد تا حد ممکن در باره دوستان خود تالش کنند  ،چنان که فرموده اند «:حق
برادران ایمانی(دوستان) فرض و الزم است تا آن اندازه که جان و تمام اعضا و جوارح
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خود را فدا و نثار ایشان کنید  .ایشان پناه و پشتیبان شما هستند که در گرفتاریهای
دنیوی و اخروی به آنها پناه می برید(».فقه الرضا(ع)1406 ،ق)335 :
سخن یاد شده و دیگر مواردی که درباره حقوق دوستان گذشت نشانگر اهمیت
«روحیه اجتماعی و نوع دوس��تی» به عنوان یکی از ویژگیهای ضروری و مطلوب
دوست است.
امام رضا(ع) در جای دیگر در اهمیت این ویژگی به نقل از رسول خدا (ص) فرموده
اند«:كسى كه با مردم معاشرت كند اما به آنان ظلم نكند ،با آنان گفت و گو کند ولى
دروغ نگويد و به آنان وعده بدهد اما خلف وعده نكند ،از كسانى خواهد بود كه غيبت
اش حرام ،مروّتش كامل ،عدالت اش آشكار و برادرى(دوستی) با او واجب است(».ابن
بابویه ،1378 ،ج)30 :2
َات َو ال َّ ِذينَ يُ َع ِّرفُون َكُ مْ ُعيُوب َكُ مْ َو يُخْ لِصُ ونَ
جمله« َو سَ ا َع ًة ل ِ ُمعَاشَ َر ِة الإْ ِخْ َوانِ الثِّق ِ

ل َكُ مْ فِي الْبَاطِن(».فقه الرضا(ع)1406 ،ق )337 :از امام رضا(ع) در اختصاص یک چهارم

از اوقات خود به دوستان مورد اعتماد و خالص می تواند به این ویژگی اشاره داشته
باشد ،زیرا داش��تن روح اجتماعی از لوازم مورد اعتماد بودن دوست و خالص بودن
وی است.
امام رضا(ع) همچنین به نقل از رس��ول خدا(ص) فرموده اند «:ابرار به این خاطر
«ابرار» نامیده شدند که به پدران ،فرزندان و برادران(دوستان) نیکی می کنند(».ابن
بابویه ،1378 ،ج)70 :2
 -4خیرخواهی و انصاف
از جمله ویژگیهای مطلوب و الزم و ضروری دوست  ،خیرخواه و منصف بودن
وی است .طبیعت انسان به گونه ای اس��ت که به افراد هم فکر و هم عقیده خودش
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اهمیت و پیش پا افتاده یا مسئله ای مهم و قابل توجه باشد.
افـراد سـطحی نگر و و ظاهر بین که از تعریف و تـمـجید دیگران خوشحال
می شوند ،دوستان خود را از مـیـان کسانی انتخاب می کنند که با کارهای ایشان
موافق باش��ند و در مقابل خطاها و انحرافات و گناهان آنان انتق��اد نکنند .اما افراد
خردمند که در صدد اصـالح و رش��ـد و تـعالی خویش هستند  ،انتقاد سازنده را بر
تـمـجـیدهای نابه جا و چاپلوسانه ترجیح می دهند و از انتقادات دیگران استقبال
می کنند.
در متون اسالمی از جمله سخنان امام رضا (ع) سفارش شده که مردم به خیر
خواهی و انصاف فردی که به عنوان دوست انتخاب می شود توجه کنند و افرادی را
به دوستی برگزینند که منصف و خیر خواه انسان بوده و همانند آینه نقاط ضعف و
عیوب را بیان کنند ،چنان که پیامبر(ص) فرموده اند«:خیر اخوانکم من اهدی الیکم
عـیـوبـکـم :بهترین دوس��تان شما کسی است که عیبهای ش��ما را به شما هدیه
کند(».ورام ،بی ت��ا ،ج )123 :2همچنین علی (ع) فرموده اند «:بهترین دوس��تان تو
کس��ی اس��ت که در نصیحت کردن به تو(خیر خواهی برای تو) کم تر اهل سازش
باشد(».آمدی تمیمی)416 :1366 ،
امام رضا(ع) نیز به خیرخواهی به عنوان یک ویژگی مطلوب دوس��ت اش��اره و
س��فارش کرده اند که یک چهارم از وقت به ارتباط و همنشینی با چنین دوستانی
اختصاص یابد ،آن جا که فرموده اند « :قسمتى از وقت خودتان را براى رفت و آمد و
معاشرت با برادران (دوستان) مورد اعتمادى كه شما را به عيوبتان آگاه مىسازند و
قلباً نسبت به شما خلوص و صفا دارند  ،اختصاص دهید(».ابن شعبه حرانی:1363 ،
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)409
گرفتن دوست برای خدا که به صورت مکرر در سخنان امام رضا(ع) مورد تشویق
قرار گرفته (ابن بابویه ،1378 ،ج )7 :2نیز نشانگر اهمیت این ویژگی دوست است،
زیرا دوستی برای خدا مقتضی آن است که عیوب انسان که مورد رضایت شرع نیست،
مورد اشاره قرار گیرد تا فرد در صدد رفع آنها برآید.
 -5منافق و دو رو نبودن
دوست باید در نهان و آشکار رفتار و سخنش یکسان باشد ،این خصوصیت و
ویژگی را می توان از سخن امام صادق(ع) در جمله« نخستين حدّ دوستى ،آن است
كه آشكار و نهانِ دوست ،برايت يكى باشد(».همان ،1362 ،ج )277 :1نتیجه گرفت.
در روایات از اف��رادی که ظاهر و باط��ن متفاوتی دارند به عن��وان «منافق»
تعبیر ش��ده اس��ت،چنان که امام صادق(ع) فرموده اند «:هر کس آشکار و نهان وی
متفاوت باشند ،منافق است  ،هر کس که باشد و در هر هر زمان و در هر رتبه ای که
باشد(».همان)
جمله«الیُبغِضُ نی إلاّ منافق :با من دشمنی نمی کند مگر منافق» (همان ،ج:2
 )633از امام رضا (ع) به خوبی استفاده می شود که منافق شایستگی دوستی را ندارد،
زیرا با ایمان که از شاخصهای سبک دوستی اسالمی است سازگاری ندارد.
از جمله شواهد عدم شایستگی منافق برای دوستی آن که امام صادق(ع) درباره
وی فرموده اند« :كسى كه ديدار كند مسلمانان را به دو چهره و دو زبان ،در روز قیامت
در حالی بیاید که دو زبان آتشین دارد (».دیلمی ،1371 ،ج)178 :1
 -6مؤمن بودن
از جمله صفات الزم دوس��ت ،مؤمن بودن وی اس��ت ،زی��را هدف اخالق
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نمی یابد  ،بلکه کفر نقطه مقابل هدف یاد شده اس��ت .از سویی دوستی موجب
مشاکلت و مشابهت می ش��ود؛ یعنی دوست س��عی می کند که خود را همانند
دوس��ت خود درآورد و همانند او ش��ود .از همین رو خداوند دوس��تی با کفار را
نهی کرده و فرموده «:ال يَتَّخِ ِ��ذ الْمُؤْ ِمنُ��ونَ ال ْكافِ ِرينَ أَ ْول ِيا َء مِ��نْ دُونِ الْمُؤْ ِمنِين».
(آل عمران )28،علی (ع) نی��ز فرموده اند«:کافر را به دوس��تی نگیرید و با جاهل

همنش��ینی نکنید(».آمدی تمیمی)748 :1366 ،
آداب دوستی

در متون اسالمی  ،از جمله سخنان امام رضا(ع) معاشرت نیکو با دیگران اعم از
دوست و غیر دوست توصیه شده است ،چنان که امام رضا(ع) فرموده اند «:همنشینی
ات را با کوچک و ب��زرگ نیکو کن(».فقه الرض��ا(ع)1406 ،ق )401 :همچنین برای
دوستی آدابی بیان شده که رعایت آنها موجب استحکام دوستی است ،از جمله:
-1اعتدال در دوستی
افراط و تفریط در دوس��تی زیانها و پیامدهای منف��ی دارد ،از همین رو در
س��خنان معصومان(ع)  ،از جمله امام رضا(ع) به اعتدال در دوستی و پرهیز از افراط و
ال امام رضا(ع) از خودمانی شدن در دوستی نهی
تفریط در آن سفارش شده است ،مث ً
کرده و آن را موجب از بین رفتن ابهت انس��ان در دید طرف مقابل دانسته و فرموده
اند«:رها کردن انس با ديگران (انس گرفتن حس��اب نشده و بدون كنترل با مردم )
مهابت و شخصيت آدمى را از بين مى برد(».دیلمی )307 :1366 ،و نیز فرموده اند«:
انس (بيش از حدّ ) هيبت را مىبرد(».شهید اول)36 :1378 ،
امام رضا(ع) همچنین به نقل از علی(ع) در باره لزوم اعتدال در دوستی و دشمنی
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و پرهیز از افراط و تفریط در آنها فرموده اند «:دوست خود را دوست داشته باش ،
ولى اضافه نرو (هم ه اسرارت را به او مگو) شايد يك روزى دشمنت شود و دشمنت را
نيز حدّ متوسط دشمن دار ،شايد روزى دوست تو گردد(».ابن شعبه حرانی:1363 ،
)201
 -2لزوم تواضع و فروتنی برای دوست
از جمله آداب دوستی تواضع و فروتنی برای دوست است ،بدیهی است که بر
خالف تکبر که پایههای دوستی را متزلزل و سس��ت می کند ،تواضع و فروتنی در
مقابل دیگران ،به ویژه دوست در استحکام دوس��تی نقش به سزایی دارد ،از همین
روی امام رضا(ع) فرموده اند «:در مصاحبت و همنشینی با سلطان احتیاط پیشه کن و
در همنشینی با دوست فروتن باش و در همنشینی با دشمن احتیـاط کن  ،و با مردم
با روی خوش همنشینی کن(».ابن حمدون1996 ،م ،ج)383 :1
 -3مدارا کردن
مدارا کردن و نرم بودن کاری پسندیده است و در استحکام پایههای دوستی
نقش مه��م ایفا می کند .بر عکس خش��ونت و بدرفتارى نادرس��ت ب��وده و موجب
تضعیف دوستی است.خشونت نتيجه خشم و بدخويى است و مدارا و نرمش نتيجه
خوشخويى و سالمتى ،عامل بدرفتارى گاه خشم است و گاه حرص زياد و غلبه آن بر
ن سرگشته شده و قادر به انديشيدن نباشد و نتواند پايدارى
انسان به طورى كه انسا 
كند ،از این رو مدارا و نرمش فقط از خوشخويى حاصل مىشود .
پيامبر خدا(ص) مدارا كردن را ستوده و درباره آن فرموده است« :مداراة الناس

نصف االیمان :مدارا کردن با مردم نصف ایمان اس��ت( ».ابن شعبه حرانی:1363 ،
ُ
 )43در سخن یاد شده مدارا کردن با همه مردم  ،اعم از دوست و غیر دوست توصیه
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امام رضا(ع) مدارا کردن با دوستان از نش��انههای عقل برشمرده است ،که می
توان از آن به عنوان یکی از آداب دوستی تعبیر کرد .چنان که در پاسخ پرسش عقل
چیست؟ فرموده اند«:عقل عبارت است از اندک اندک فرو بردن غصه  ،مسالمت با
دشمنان و مدارا کردن با دوستان(».فتال نیشابوری1423 ،ق  ،ج )37 :1و در جای
ِض
ُرْف َو أَ ْعر ْ
دیگر با استناد به دستور خداوند به پیامبر(ص) در آیه «خُ ِذ ال ْ َع ْف َو َو ْأمُرْ ب ِالْع ِ
عَنِ ال ْجا ِهلِين(».االعراف)199،مدارا کردن با مردم را از س��نت پیامبر(ص) برشمرده
اند(.هم��ان ،ج )361: 2و نیز فرموده اند«:مؤمن از خداون��د عزوجل کتمان عیب و

از پیامبرش مدارا کردن با مردم را فرا گرفته است(».فقه الرضا(ع)1406 ،ق)368 :
-4به دیدار دوست رفتن
از جمله آداب دوس��تی که موجب اس��تحکام پایههای دوستی است ،زیارت
و دیدار دوست رفتن است ،که در متون اس�لامی از جمله سخنان امام رضا(ع) مورد
تش��ویق قرار گرفته اس��ت چنان که علی(ع) فرموده اند « :ديدار برادران (دوستان)
غنيمت بزرگى است هرچند اندك باشند(.کلینی 1429 ،ق ،ج )458 :3همچنين
امام جواد(ع) فرموده اند «:ديدار برادران(دوس��تان) آسودگى و بهرهمندى و بارورى
عقل است ،هرچند ديدارى كوتاه باشد(.طوسی1414 ،ق)94 :
بی تردید ديدارهايى كه باعث اصالح روابط دوستان مؤمن و رشد آنان مىشود،
زمينهاى نيكو براى كسب كمال است.
امام رضا(ع) نیز بازدید دوس��تان را توصیه کرده که می ت��وان از آن به عنوان
یکی از آداب دوستی تعبیر کرد .چنان که فرموده اند«:تزاوروا تحاب ّوا و تصافحوا و ال
تحتشموا :پیوسته یکدیگر را مالقات کنید تا دوستیهایتان برقرار بماند ،با یکدیگر
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مصافحه کنید و بر یکدیگر بلند پروازی نکنید(».فقه الرضا(ع)1406 ،ق )338 :گرچه
در سخن یاد شده بازدید افراد با یکدیگر به طور کلی اعم از دوستان و غیر دوستان
مورد تش��ویق قرار گرفته اما با توجه به عبارت دیگر آن حضرت ک��ه در آن از لزوم
اختصاص یک چهارم وقت به دوستان مخلص و واجد شرایط سخن گفته شده (ابن
شعبه حرانی ،)409 :1363 ،می توان اهمیت بازدید دوس��تان را به عنوان یکی از
آداب دوستی نتیجه گرفت.
 -5دست دادن به دوست
دس��ت دادن افراد به یکدیگر به ویژه دوس��تان  ،از جمله اس��باب استحکام
پایههای دوستی و افزایش محبت است ،چنان که پیامبر(ص) فرموده اند«:به یکدیگر
دس��ت بدهید ،زیرا دس��ت دادن به یکدیگر موجب افزایش محبت است(».نوری،
1409ق ،ج 58 :9؛ کوف��ی  ،بی تا)153 :چنان که گذش��ت ،امام رض��ا(ع) در جمله
«تَزا َورُوا تَحاب ّوا َو تصافَحوا :پیوسته یکدیگر را مالقات کنید تا دوستیهایتان برقرار

بماند ،با یکدیگر مصافحه کنید(».فقه الرضا(ع)1406 ،ق )338 :دست دادن افراد به
ویژه دوستان به یکدیگر را سفارش کرده اند.
 -6پرهیز از بلند پروازی
بلند پروازی افراد ،از جمله دوستان به یکدیگر موجب کینه و دشمنی می شود
و دوستی را متزلزل می سازد ،از همین روی امام رضا(ع) آن را نکوهش کرده و فرموده
اند «:ال تَحتَشِ مُ وا :بر یکدیگر بلند پروازی نکنید(».همان) در برخی از منابع به جای
«التحتشموا» « ،ال تحاشموا» آمده (فقه الرضا(ع)1406 ،ق)338 :که در این صورت
پرهیز از خشم گرفتن نسبت به یکدیگر مورد تشویق قرار گرفته است.
-7گشاده رویی در برابر دوست و لبخند زدن به وی
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موجب ایجاد محبت و استحکام دوستی اس��ت .از همین روی در متون اسالمی به
صور گوناگون مورد تشویق قرار گرفته اس��ت ،چنان که امام رضا(ع) فرموده اند«:هر
کس بر روی برادر(دوست) مؤمنش بخندد  ،خداوند برای وی حسنه می نویسد و آن
کس که خدا برایش حسنه بنویسد ،او را عذاب نمی کند(».حر عاملی1409 ،ق ،ج
 )120 :12و نیز فرموده اند«:هر کس در روی برادر (دوست) مؤمنش بخندد ،خداوند
عزوجل او را به بهشت داخل می کند(».فقه الرضا(ع)1406 ،ق)398 :
پیشنهادها
-1نظر به اهمیت سبک زندگی اسالمی در وجوه گوناگون آن  ،از جمله دوستی
و دوست یابی و تأثیر گذاری شدید دوس��ت بر اخالق  ،خصوصیات و فرهنگ طرف
مقابل ،اختصاص برخی از مباحث کتب دینی آم��وزش و پرورش و دروس عمومی
دانشگاهها به مباحث مربوط به سبک دوستی و شاخصهای آن ضروری است.
-2اختصاص فصلنامه ای با موضوع س��بک دوستی می تواند به ترویج سبک
دوستی اسالمی و شاخصهای آن کمک کند.
-3با توجه به تهاجم فرهنگی از راههای گوناگون ،از جمله دوس��تان ناصالح ،
تقویت سبک دوستی اسالمی از طریق اردوها و برنامههای فرهنگی به شکل عملی
می تواند بسیار مفید باشد.
 -4با توجه به گس��تره دوس��ت در اش��کال جدید آن  ،همچون دوستیهای
اینترنتی و مشابه آن بر پیامدهای سوء چنین دوستیهایی باید تأکید شود.
نتیجه گیری
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از آن چه گذشت نتایج ذیل به دست می آید:
-1نظر به اهمیت دوستی از منظر امام رضا(ع) اشاره آن حضرت به حقوق دوست
 ،آداب دوستی و ویژگیهای دوست برای اس��تحکام پایههای دوستی از یک سو و
مقابله با آثار سوء همنشین و دوست بد از سوی دیگر دارد.
 -2با توجه به آن که تهاجم فرهنگی همه وجوه سبک زندگی اسالمی ،از جمله
سبک دوستی اسالمی را نشانه گرفته  ،بیان سبک دوستی اسالمی در مقابله با مبارزه
یاد شده و استحکام سبک دوستی اسالمی نقش به سزایی دارد.
 -3با توجه به کاربرد کلمه«أخ» و هم خانوادههای آن در معنای دوستی  ،بیان
سبک برخورد با برادر مؤمن و حقوق وی و نیز تشویق به گرفتن برادر (دوست) برای
خدا  ،ایمان و باور دینی در سبک دوستی اسالمی نقش به سزایی دارد و از این رو در
تزاحم دوستی و ایمان افراد ،حفظ ایمان بر حفظ دوستی مقدم است.
 -4با وجود اهمیت سبک دوستی اسالمی  ،افراط در دوستی همانند تفریط
در آن مذموم است ،از همین روی در متون اسالمی  ،از جمله سخنان امام رضا(ع) به
اعتدال در دوستی تشویق شده است.
 -5بدون توجه به شاخصهای دوستی در سیره و سخنان امام رضا(ع) و دیگر
معصومان رس��یدن به آیین دوست یابی و سبک دوس��تی مطلوب اسالمی ممکن
نیست.
 -6بر خالف سبک دوس��تی غربی که تنها بعد جسمی انسان را در دنیا مورد
توجه قرار داده ،شاخصهای دوستی اسالم به همه ابعاد انسان توجه کرده و گسترش
فضایل اخالق��ی و کاهش رذایل اخالقی را م��د نظر قرار داده و ب��ه ابعاد معنوی در
دوستی و سعادت اخروی انسانها اهتمام کرده است.
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قرآن کریم (  ،)1374ترجمه عبد المحمد آیتی .

مصباح الش�ریعه (1980م)  ،منس��وب به امام صادق(ع)  ،بیروت :مؤسس��ة

االعلمی.

فقه الرضا (1406ق)  ،منسوب به امام رضا(ع)  ،مشهد :مؤسسة آل البیت (ع).

آمدی تمیمی ،عبد الواحد( ،)1366تصنیف غرر الحک�م و درر الکلم  ،قم:
دفتر تبلیغات اسالمی.

ابن حمدون ،محم��د بن حس��ن(1996م) ،التذک��رة الحمدونیة ،بیروت:

دارصادر.

ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی( ،)1363تحف العقول  ،چاپ دوم ،قم :مؤسسة

النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم.

اربلی ،علی بن عیسی( ،)1381کش�ف الغمة فی معرفة االئمة ج ،1تبریز:

نشر بنیهاشمی

حر عامل��ی  ،محمد بن حس��ن (1409ق) وس�ایل الش�یعه ،قم ،مؤسس��ه

آل البیت (ع).

خوانساری ،جمال( ،)1366شرح غرر الحکم ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.

دیلمی ،حس��ن بن محمد(1366ق) ،اعالم الدین فی صفات المؤمنین ،قم:

مؤسسه آل البیت الحیاء التراث.

دیلمی ،حسن بن محمد( ،)1371ارشاد القلوب ،بیروت :نشر الشریف الرضی.

سوری ،محمد بن حسین( ،)1369مجموعه آثار ابو عبد اهلل سلفی ،تهران:

مرکز نشر دانشگاهی.
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ش��امی ،جمال الدین ،یوس��ف بن حاتم(1420ق) ،الدرالنظی�م ،قم ،جامعه
مدرسین .

شوش��تری ،قاضی نور اهلل(1409ق) ،احق�اق الحق ،ق��م :کتابخانه آیت اهلل

مرعشی.

شهید اول ،محمد بن مکی( ،)1378الدرة الباهرة من االصداف الطاهرة ،قم:

آستانه مقدسه قم ،انتشارات زائر.

شیرازی ،سید صادق(1428ق) ،الف مسألة فی بالد الغرب ،بیروت :دار العلوم،

مؤسسة االمامة.

ابن بابویه ،محمد بن علی ( ،)1378عیون اخبار الرضا(ع) ،تهران :نشر جهان.
1417(--------------ق) ،االمالی ،قم ،مرکز الطباعة و النش��ر فی مؤسسة

البعثة.

 ،)1362( --------------الخصال ج ،1قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

(--------------بی تا) ،مصادقة االخوان ،بی جا ،مکتبة االمام صاحب الزمان

العامة.

طبرسی ،علی بن حسن ،)1385(،مشکاة االنوار ،چاپ دوم ،نجف اشرف :نشر

حیدریه.

طبرسی ،فضل بن حسن( ، )1377تفسیر جوامع الجامع ج ،3تهران :انتشارات

دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.
طوسی،محمد بن حسن(1414ق) ،االمالی ،قم :دار الثقافة .

(-------------بی تا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیاء التراثالعربی.
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قبانچی ،حسن( 1422ق)  ،شرح رس��الة الحقوق لالمام السجاد(ع)  ،بیروت:

مؤسسة االعلمی

قمی ،شیخ عباس( ،)1379منتهی االمال ج ،3قم :نشر دلیل ما.

کشی ،ابو عمر محمد بن عمر(1409ق) ،رجال کشی ،اختیار معرفة الرجال،

مشهد:مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.

کلینی  ،محمد بن یعقوب (1429ق) الکاف�ی ج ، 4قم  ،دار الحدیث للطباعة و

النشر.

کوفی ،محمد بن اشعث(بی تا) ،الجعفریات ،تهران :مکتبة نینوی الحدیثة .

المتقی الهن��دی ،عالء الدین عل��ی( 1409ق) ،کنز العمال ،بیروت :مؤسس��ة

الرسالة.

مکی ،ابوطالب(1417ق) ،قوت القلوب فی معاملة المحبوب و وصف طریق

المرید ،بیروت :دار الکتب العلمیة.

میرباقری ،ابراهیم( ،)1365ترجمه مکارم االخالق طبرسی ج ،2چاپ دوم،

تهران :انتشارات فراهانی.

نصیبی شافعی ،محمد بن طلحه (1419ق) ،مطالب السؤول فی مناقب آل

الرسول ،بیجا :نشر البالغ.

نوری ،حسین بن محمد تقی(1408ق) ،مستدرک الوسائل ،بیروت :مؤسسه

آل البیت علیهم السالم.

ورام بن ابی فراس(بی تا) ،مجموعه ورام(تنبیه الخواطر) ج ، 2قم :مکتبة فقیه.

سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395

فتال نیشابوری(1423ق) ،روضة الواعظین ج ،2چاپ اول ،قم ،نشر دلیل ما.
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فرهنگ رضوی
سال چهارم شماره  ،15پاییز 1395

